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Δρ Μαρία Παλαιομυλίτου
Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας



– Συγκεντρώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
για τις ουσίες που θα κοινοποιήσετε

– Ελέγξτε το παράρτημα VI στον CLP εάν υπάρχει
εναρμονισμένη ταξινόμηση

– Ελέγξτε εάν μια ουσία είναι ήδη καταχωρισμένη ή
κοινοποιημένη (ECHA-CHEM)*

– Ενημερωθείτε - ρωτήστε εάν κάποιος άλλος θα
κοινοποιήσει την ίδια ουσία και δημιουργήστε
ΟΜΙΛΟ (ομάδα παρασκευαστών /εισαγωγέων) –
συμμετέχετε σε έναν όμιλο – ΚΟΙΝΗ (συμφωνημένη)
κοινοποίηση

– Δημιουργήστε λογαριασμό στο REACH-IT
– Διαβάστε τα σχετικά εγχειρίδια

ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ …
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http://echa.europa.eu/clp_el.asp
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http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_en.asp
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Για να υποβάλετε την κοινοποίηση ταξινόμησης
και επισήμανσης:

Πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό επιχείρησης
στο REACH-IT, μέσω της πύλη του REACH-IT Portal

http://echa.europa.eu/reachit/portal_en.asp
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ON – LINE μέσω της ιστοσελίδας REACH-IT

Κοινοποίηση ουσίας :
1. Η ταξινόμηση και επισήμανση είναι εναρμονισμένη

(μέρος 3 του παραρτ. VI CLP).

2. Υπάρχουν ήδη καταχωρημένα στοιχεία ταξινόμησης και
επισήμανσης (already notified – I agree)

3. Δεν υπάρχουν καταχωρημένα στοιχεία ταξινόμησης και
επισήμανσης ή δεν γνωρίζω

4. Υπόκειται σε καταχώριση βάσει του Κανονισμού
REACH (hazardous και non hazardous)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
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1. Η ταξινόμηση και επισήμανση είναι εναρμονισμένη

(μέρος 3 του παραρτ. VI CLP).

2. Υπάρχουν ήδη καταχωρημένα στοιχεία ταξινόμησης και
επισήμανσης (already notified – I agree)

3. Δεν υπάρχουν καταχωρημένα στοιχεία ταξινόμησης και
επισήμανσης ή δεν γνωρίζω

4. Υπόκειται σε καταχώριση βάσει του Κανονισμού
REACH (hazardous και non hazardous)* Εάν κάποιος έχει υποβάλει φάκελο καταχώρισης και τα στοιχεία Τ&Ε που

περιλαμβάνονται δεν είναι σύμφωνα με το CLP θα πρέπει να προχωρήσει σε
επικαιροποίηση του φακέλου, όχι εκ νέου κοινοποίηση. Εάν τα στοιχεία που
υποβλήθηκαν είναι σύμφωνα με το CLP απαλλάσσεται από την κοινοποίηση



5. Κοινοποίηση πολλών ουσιών από ένα εισαγωγέα
/παρασκευαστή (μορφή XML – εργαλείο EXCEL για τη
δημιουργία πολλαπλών φακέλων) = BULK notification

*Κοινοποίηση μέχρι και 1000 ουσίες

6. Εργαλείο EXCEL για τη δημιουργία ΟΜΙΛΟΥ
παρασκευαστών / εισαγωγέων που θα κοινοποιήσουν 1 ή
περισσότερες ουσίες (κοινή ταξινόμηση ) = GROUP
notification

*Όμιλος : Μέχρι 499 μέλη (+ 1 Κοινοποιών)
Συμφωνία μελών μέσω μιας γραπτής δήλωσης ή ενός συμβολαίου
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* * Δυνατότητα επικαιροποίησης των στοιχείων – πληροφοριών - μελών του
ΟΜΙΛΟΥ στο REACH-IT –

π.χ προσθήκη ενός νέου μέλους => αυτομάτως το νέο μέλος έχει υποβάλλει
την /τις κοινοποίηση /κοινοποιήσεις ! !



Μέσω της βάσης δεδομένων IUCLID 5
(International Uniform Chemical

Information Database)

Υποβολή φακέλου μέσω του
συστήματος REACH-IT

Δημιουργία φακέλου κοινοποίησης
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IUCLID 5 και εγχειρίδια χρήσης
http://iuclid.echa.europa.eu/

Πρόσβαση στο εργαλείο REACH-IT
http://echa.europa.eu/reachit_en.asp

Υποβολή on-line μέσω του REACH-IT



Ιστοσελίδα ΤΕΕ, Κλάδος Χημικών Ουσιών
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/dmlchemical_gr/dmlchemical_gr?OpenDocument

CLP helpdesk για την Κύπρο:
τηλ : 22405611 - Μαρία Παλαιομυλίτου

clp@dli.mlsi.gov.cy
mpaleomilitou@dli.mlsi.gov.cy

Περισσότερες πληροφορίες
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Ιστοσελίδα ΤΕΕ, Κλάδος Χημικών Ουσιών
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/dmlchemical_gr/dmlchemical_gr?OpenDocument

Ιστοσελίδα ECHA : http://echa.europa.eu/clp/clp_help_el.asp
ECHA helpdesk : http://echa.europa.eu/help/echahelp_en.asp



Ευχαριστώ !
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Υποβάλετε την κοινοποίηση σας έγκαιρα!



Κοινοποίηση μέσω λογισμικού
εργαλείου IUCLID 5

Υποβολή on line μέσω REACH-IT

www.mlsi.gov.cy/dli 12



www.mlsi.gov.cy/dli 13


	Slide151
	Slide148
	Slide150
	Slide143
	Slide152
	Slide138
	Slide141
	Slide100
	Slide35
	Slide77
	Slide144
	Slide101

